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পিরচালক, াশনাল টিলকিমউিনেকশন মিনটিরং সার
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বািষ ক কম সাদন ি
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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

িনরলস  েচা  ও  আিরকতার  সােথ  কাজ  কের  এনএমিস  গােয়া  সংা,  জাতীয়  িনরাপা  সংা,  তদকারী  সংা  বা  আইন-লা
িনয়েণর দািয়ে িনেয়ািজত সংাসহেক সহায়তা দােনর মােম জাতীয় িনরাপা রায় ণ  িমকা পালন কের চেলেছ। িবগত
০৩  বছের  এনএমিস  এর  আিনকীকরেণর  জ  িবিভ  িসেম  যমন  -  ILIS,  Access  Control,  SMMC,  OSINT,
MCNG ইতািদ  সংহ কেরেছ।  এর মােম উেিখত সংাসহেক ল’ল ইারেসপশন িবধা  দান  করা  হেয়েছ।  এছাড়াও রাীয়
অিত ণ  ি ও সংা সেহর নােম চািলত য়া (Fake) ফসক আইিড, ফসক পইজ, ফসক প, ফসক পা িলংক
ইতািদ ব করা হেয়েছ। নন নন ির সােথ সাম রেখ সংি যপািতর আিনকায়ন করা হেয়েছ এবং নন নন িডভাইস
এনএমিস’ত সংেযাজন করা হেয়েছ। এেত কের জাতীয় পয ােয় এনএমিস’র সমতা অেনকাংেশ ি পেয়েছ এবং এনএমিস তার
অপিরহায তা মােণ সমথ  হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

এনএমিস’র উপর অিপ ত দািয় পালেনর জ েয়াজনীয় জনবল, যানবাহন ও সরােমর তা রেয়েছ। বতমােন িবমান সীিমত
লিজিকস  এর  মােম  জাতীয়  িনরাপা  রায়  যথাযথভােব  দািয়  পালন  এ  সংার  জ  এক  বড়  চােল।  এছাড়া  এনএমিস’র
কায ম পিরচালনার জ যথাযথ আইনী কাঠােমা নই।

ভিবৎ পিরকনা:

২০২৪  সােলর  মে এনএমিস’র  জ এক যথাযথ  আইনী  কাঠােমা  ণয়ন  করা  হেব।  ২০২৫  সােলর  মে এনএমিস’র  জ এক
য়ংসণ  Geo Location System াপন করা হেব। এই সংার দািয় পালেন িবমােনর সমতা অজেনর লে শিশালী
R&D Centre এবং দ IT জনবল ২০২৬ সােলর মে তির করা হেব। জাতীয় িনরাপার ােথ  ২০২৮ সােলর মে নন
Integrated  Lawful  Interception  System  (ILIS)  এর  যপািত  য়  করা  হেব।  িনরাপদ  রা  িহেসেব  িবের
মানিচে বাংলােদেশর অবান শিশালী করার জ ২০৩০ সােলর মে আিনক ও উত ত ি স িতান িহেসেব সংােক
গেড় তালা হেব।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

Content  Blocking  and  Filtering  System  এর  ৪০%  াপন;  Content  Blocking  and
Filtering  System  এর  মােম  ১০%  রািবেরাধী  অযািচত  কে  িতহত  করণ;  Illegal  VOIP  Call
Detection and Blocking System ১০০% াপনব ক অপােরশনাল কায ম পিরচালনা; অৈবধ VOIP Call
বের মােম সরকােরর  ১০% রাজ িত রাধকরণ;  Geo Location System াপেনর কাজ ৫০% স করণ;
আইন-লা রাকারী বািহনীর অেরােধর িেত ও রা মণালেয়র অেমাদনেম ১০০% মাবাইল ফান ইারেসপশন
কায ম; ১০০% ােফান ইারেসপশন কায ম; ১০% াটেফান ইারেসপশন কায ম; সাাল িমিডয়া মিনটিরং এর
লমাা ১০০% অজন; সাাল িমিডয়ায় পিরচািলত কাউািরং এর লমাা ১০০% অজন; তত কে সাাল
িমিডয়ায় শয়ােরর লমাা ১০০% অজন; ডাটােসােরর ১৭ ণ  কোেন সসারণ; ডাটােসােরর েব র
কোেনসেহর সােথ সসারণত ১৭ কোেনের সময়সাধন; পক ২০৪১ সােলর উপেযাগী ি ান স দ
জনবল গেড় তালার জ ১২০ জন কম চারীেক আইিস িবষয়ক িশণ দান; দ আইিস িবষয়ক িশেণর ১০০%
ায়ন।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

পিরচালক, াশনাল টিলকিমউিনেকশন মিনটিরং সার

এবং

িসিনয়র  সিচব,  জনিনরাপা  িবভাগ,  রা  মণালয়-এর  মে  ২০২২  সােলর  .................  মােসর
................. তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

জাতীয় িনরাপা রা ও জি, সাসবাদ রাধ।

১.২ অিভল (Mission)
আইনাগ ইারেসপশন দােনর মােম জাতীয় িনরাপা রা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. ির অপবহার রাধকরণ
২. আইনাগ ইারেসপশন
৩. সাাল িমিডয়া ইারেসপশন
৪. ডাটােসার সসারণ
৫. ি ানস দ জনবল তির

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. জাতীয় িনরাপা রায় যথাযথভােব দািয় পালন।
২. গােয়া সংা, জাতীয় িনরাপা সংা, তদকারী সংা বা আইন-লা িনয়েণর দািয়ে িনেয়ািজত সংাসহেক
ইারেসপশেন সহায়তা দান।
৩. সংেবদনশীল তের অযািচত কাশ িনয়ণ, অপরাধ কায েম ির অপবহার এবং নানািবধ সা অপতৎপরতা
রাধ।
৪. ি ান স দ জনবল তির।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

জাতীয় িনরাপা িবধান ও জি
সাসবাদ াস

পিরচািলত ইারেসপশন (মাবাইল ফান) % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
জনিনরাপা িবভাগ, আইন-লা
রাকারী বািহনী ও গােয়া সংাসহ

এনএমিস'র িতেবদন

পিরচািলত ইারেসপশন (ােফান) % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
জনিনরাপা িবভাগ, আইন-লা
রাকারী বািহনী ও গােয়া সংাসহ

এনএমিস'র িতেবদন

রািবেরাধী সংেবদনশীল তের
অযািচত কাশ িনয়ণ, ডাটা
সংরণ ও ির অপবহার
রাধকরণ

Content Blocking and
Filtering System াপন

% - - ৪০ ৮০ ১০০ জনিনরাপা িবভাগ এনএমিস'র িতেবদন

VOIP System াপন % - - ১০০ - - জনিনরাপা িবভাগ এনএমিস'র িতেবদন

Geo-Location System াপন % - - ৫০ ৮০ ১০০ জনিনরাপা িবভাগ এনএমিস'র িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] ির
অপবহার
রাধকরণ

২৫

[১.১] Content
Blocking and
Filtering
System াপন

[১.১.১] িসেম ািপত সমি % ৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৮০ ১০০

[১.২] রািবেরাধী
অযািচত কে
িতহতকরণ

[১.২.১] রািবেরাধী
অযািচত কে িতহত

সমি % ৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫০ ৮০

[১.৩] VOIP
System াপন

[১.৩.১] VOIP
System ািপত

সমি % ৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[১.৪] অৈবধ VOIP
Call বের মােম
সরকােরর রাজ িত
রাধকরণ

[১.৪.১] অৈবধ VOIP
Call বের মােম
সরকােরর রাজ িত
রাধ

সমি % ৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫০ ১০০

[১.৫] Geo-
Location
System াপন

[১.৫.১] Geo-
Location
System ািপত

সমি % ৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৮০ ১০০

[২] আইনাগ
ইারেসপশন

১৫

[২.১] মাবাইলেফান
ইারেসপশন

[২.১.১] পিরচািলত
ইারেসপশন

গড় % ১০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[২.২] ােফান
ইারেসপশন

[২.২.১] পিরচািলত
ইারেসপশন

গড় % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[২.৩] ােটলাইটেফান
ইারেসপশন

[২.৩.১] পিরচািলত
ইারেসপশন

গড় % ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫০ ১০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] সাাল
িমিডয়া
ইারেসপশন

১০

[৩.১] মিনটিরং
[৩.১.১] পিরচািলত
মিনটিরং

গড় % ৪ ৯০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.২] কাউািরং
[৩.২.১] পিরচািলত
কাউািরং

গড় % ৩ ৯০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৩] কে ত [৩.৩.১] তত কে সমি সংা ৩ ১৮০০০ ১৭০০০ ১৬০০০ ১৫০০০ ১৪০০০ ২০০০০ ২০০০০

[৪] ডাটােসার
সসারণ

১০

[৪.১] িসেেমর
কোেন সসারণ

[৪.১.১] কোেন
সসারণত

সমি সংা ৫ ১৭ ১৫ ১৩ ১১ ৯

[৪.২] েব র িসেেমর
কোেনের সােথ
সময়

[৪.২.১] কোেন
সময়ত

সমি সংা ৫ ১৭ ১৫ ১৩ ১১ ৯

[৫] ি
ানস দ
জনবল তির

১০

[৫.১] আইিস িবষয়ক
িশণ দান

[৫.১.১] িশণ া
জনবল

সমি সংা ৫ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ১২০ ১২০

[৫.২] িশণ ায়ন
[৫.২.১] িশণ
ািয়ত

গড় % ৫ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ১৭, ২০২২ ১২:৫৮ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, সের ১৪, ২০২২

আিম,  পিরচালক,  াশনাল  টিলকিমউিনেকশন  মিনটিরং  সার,  িসিনয়র  সিচব,  জনিনরাপা  িবভাগ,  রা
মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  িসিনয়র  সিচব,  জনিনরাপা  িবভাগ,  রা  মণালয়  িহসােব  পিরচালক,  াশনাল  টিলকিমউিনেকশন
মিনটিরং সার-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান
করব।

ািরত:

পিরচালক
াশনাল টিলকিমউিনেকশন মিনটিরং সার

তািরখ

িসিনয়র সিচব
জনিনরাপা িবভাগ, রা মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ BGB Border Guard Bangladesh

২ CB&F Content Blocking and Filtering

৩ DB Detective Branch

৪ DC Data Centre

৫ DGFI Directorate General of Forces Intelligence

৬ ILIS Integrated Lawful Interception System

৭ IPv6 Internet Protocol Version 6

৮ LEA Law Enforcement Agency

৯ LI Lawful Interception

১০ MCNG Monitoring Centre Next Generation

১১ MCv5 Monitoring Centre Version 5

১২ NIR National Internet Registry

১৩ NSI National Security Intelligence

১৪ NTMC National Telecommunication Monitoring Centre

১৫ PBI Police Beauro of Investigation

১৬ RAB Rapid Action Battalion

১৭ SB Special Branch

১৮ VOIP Voice Over Internet Protocol
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] Content Blocking and Filtering
System াপন

[১.১.১] িসেম ািপত অপােরশন এবং মইনেটা শাখা এনএমিস’র মািসক এবং বািষ ক িতেবদন

[১.২] রািবেরাধী অযািচত কে িতহতকরণ [১.২.১] রািবেরাধী অযািচত কে িতহত অপােরশন এবং মইনেটা শাখা এনএমিস’র মািসক এবং বািষ ক িতেবদন

[১.৩] VOIP System াপন [১.৩.১] VOIP System ািপত অপােরশন এবং মইনেটা শাখা এনএমিস’র মািসক এবং বািষ ক িতেবদন

[১.৪] অৈবধ VOIP Call বের মােম সরকােরর রাজ িত
রাধকরণ

[১.৪.১] অৈবধ VOIP Call বের মােম সরকােরর রাজ
িত রাধ

অপােরশন এবং মইনেটা শাখা এনএমিস’র মািসক এবং বািষ ক িতেবদন

[১.৫] Geo-Location System াপন [১.৫.১] Geo-Location System ািপত অপােরশন এবং মইনেটা শাখা এনএমিস’র মািসক এবং বািষ ক িতেবদন

[২.১] মাবাইলেফান ইারেসপশন [২.১.১] পিরচািলত ইারেসপশন অপােরশন এবং মইনেটা শাখা এনএমিস’র মািসক এবং বািষ ক িতেবদন

[২.২] ােফান ইারেসপশন [২.২.১] পিরচািলত ইারেসপশন অপােরশন এবং মইনেটা শাখা এনএমিস’র মািসক এবং বািষ ক িতেবদন

[২.৩] ােটলাইটেফান ইারেসপশন [২.৩.১] পিরচািলত ইারেসপশন অপােরশন এবং মইনেটা শাখা এনএমিস’র মািসক এবং বািষ ক িতেবদন

[৩.১] মিনটিরং [৩.১.১] পিরচািলত মিনটিরং অপােরশন এবং মইনেটা শাখা এনএমিস’র মািসক এবং বািষ ক িতেবদন

[৩.২] কাউািরং [৩.২.১] পিরচািলত কাউািরং অপােরশন এবং মইনেটা শাখা এনএমিস’র মািসক এবং বািষ ক িতেবদন

[৩.৩] কে ত [৩.৩.১] তত কে অপােরশন এবং মইনেটা শাখা এনএমিস’র মািসক এবং বািষ ক িতেবদন

[৪.১] িসেেমর কোেন সসারণ [৪.১.১] কোেন সসারণত অপােরশন এবং মইনেটা শাখা এনএমিস’র মািসক এবং বািষ ক িতেবদন

[৪.২] েব র িসেেমর কোেনের সােথ সময় [৪.২.১] কোেন সময়ত অপােরশন এবং মইনেটা শাখা এনএমিস’র মািসক এবং বািষ ক িতেবদন

[৫.১] আইিস িবষয়ক িশণ দান [৫.১.১] িশণ া জনবল শাসন শাখা এনএমিস’র মািসক এবং বািষ ক িতেবদন

[৫.২] িশণ ায়ন [৫.২.১] িশণ ািয়ত শাসন শাখা এনএমিস’র মািসক এবং বািষ ক িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

Geo-Location System াপন Geo-Location System ািপত জনিনরাপা িবভাগ, রা মণালয়
নন িসেমসেহর কায কািরতা ও ােয়ািগক সাফ এবং পিরকনা েল ধের
সময় সাধন

অৈবধ VOIP Call বের মােম সরকােরর
রাজ িত রাধকরণ

অৈবধ VOIP Call বের মােম
সরকােরর রাজ িত রাধ

জনিনরাপা িবভাগ, রা মণালয়
নন িসেমসেহর কায কািরতা ও ােয়ািগক সাফ এবং পিরকনা েল ধের
সময় সাধন

VOIP System াপন VOIP System ািপত জনিনরাপা িবভাগ, রা মণালয়
নন িসেমসেহর কায কািরতা ও ােয়ািগক সাফ এবং পিরকনা েল ধের
সময় সাধন

রািবেরাধী অযািচত কে িতহতকরণ রািবেরাধী অযািচত কে িতহত জনিনরাপা িবভাগ, রা মণালয়
নন িসেমসেহর কায কািরতা ও ােয়ািগক সাফ এবং পিরকনা েল ধের
সময় সাধন

Content Blocking and
Filtering System াপন

িসেম ািপত জনিনরাপা িবভাগ, রা মণালয়
নন িসেমসেহর কায কািরতা ও ােয়ািগক সাফ এবং পিরকনা েল ধের
সময় সাধন

কে ত তত কে
বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশনস রেলটাির
কিমশন

রাের িনরাপা ও জনলার জ হািনকর কেের ে যৗথ য়ােস অসর
হওয়া

কাউািরং পিরচািলত কাউািরং
বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশনস রেলটাির
কিমশন

রাের িনরাপা ও জনলার জ হািনকর কেের ে যৗথ য়ােস অসর
হওয়া

মিনটিরং পিরচািলত মিনটিরং
বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশনস রেলটাির
কিমশন

রাের িনরাপা ও জনলার জ হািনকর কেের ে যৗথ য়ােস অসর
হওয়া

ােটলাইটেফান ইারেসপশন পিরচািলত ইারেসপশন জনিনরাপা িবভাগ, রা মণালয় ণ  ও সংেবদনশীল ইারেসপশন পিরচালনার ে সহেযািগতা দান

ােফান ইারেসপশন পিরচািলত ইারেসপশন জনিনরাপা িবভাগ, রা মণালয় ণ  ও সংেবদনশীল ইারেসপশন পিরচালনার ে সহেযািগতা দান

মাবাইলেফান ইারেসপশন পিরচািলত ইারেসপশন জনিনরাপা িবভাগ, রা মণালয় ণ  ও সংেবদনশীল ইারেসপশন পিরচালনার ে সহেযািগতা দান

ােটলাইটেফান ইারেসপশন পিরচািলত ইারেসপশন ধানমীর কায ালয় ণ  ও সংেবদনশীল ইারেসপশন পিরচালনার ে সহেযািগতা দান

ােফান ইারেসপশন পিরচািলত ইারেসপশন ধানমীর কায ালয় ণ  ও সংেবদনশীল ইারেসপশন পিরচালনার ে সহেযািগতা দান

মাবাইলেফান ইারেসপশন পিরচািলত ইারেসপশন ধানমীর কায ালয় ণ  ও সংেবদনশীল ইারেসপশন পিরচালনার ে সহেযািগতা দান

ােটলাইটেফান ইারেসপশন পিরচািলত ইারেসপশন িতরা মণালয় ণ  ও সংেবদনশীল ইারেসপশন পিরচালনার ে সহেযািগতা দান

ােফান ইারেসপশন পিরচািলত ইারেসপশন িতরা মণালয় ণ  ও সংেবদনশীল ইারেসপশন পিরচালনার ে সহেযািগতা দান

মাবাইলেফান ইারেসপশন পিরচািলত ইারেসপশন িতরা মণালয় ণ  ও সংেবদনশীল ইারেসপশন পিরচালনার ে সহেযািগতা দান

েব র িসেেমর কোেনের সােথ সময় কোেন সময়ত জনিনরাপা িবভাগ, রা মণালয়
নন িসেমসেহর কায কািরতা ও ােয়ািগক সাফ এবং পিরকনা েল ধের
সময় সাধন
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কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

িসেেমর কোেন সসারণ কোেন সসারণত জনিনরাপা িবভাগ, রা মণালয়
নন িসেমসেহর কায কািরতা ও ােয়ািগক সাফ এবং পিরকনা েল ধের
সময় সাধন
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


